Hallo Scyllusleden
Het nieuwe jaar is weer begonnen.
Voor jullie duikers even een rustige tijd.
Maar achter de schermen wordt al volop
gewerkt.
We hebben allerlei leuke activiteiten in het
verschiet. Denk aan de zondagduiken die
in het voorjaar weer beginnen, het
afduiken in de Langspier voor het brevet,
het Scyllusweekend
in juni en het
Funkamp in oktober. De betreffende
commissies zijn druk in de weer om er voor
jullie een superfijn jaar van te maken.
We zijn dit jaar begonnen met een gezellige
nieuwjaarsreceptie in De Langspier.
In deze infora een korte vooruitblik op het
komend jaar.
Allemaal veel duikplezier.

Website:
Regelmatig wordt er nieuwe informatie op
de website geplaatst. Het is dus aan te raden
om
geregeld
daar
te
kijken.
De
nieuwsflitsen geven een aankondiging van
activiteiten die gaan komen.
Onder bestuursinformatie vind je het
jaarverslag van afgelopen jaar. Lege
logboekblaadjes kun je vinden onder de
ledeninformatie.
Deze
kun
je
downloaden.
Onder Funkamp kun je alle informatie
vinden voor het kamp in oktober in Spanje.
Onder fotoalbums vind je de groepsfoto’s
van de cursisten van 2012-2013.

Serious Request 2012
Een verslag van Melle en Berend Engels over
hun duikervaring in Enschede voor het
goede doel:
Vandaag was het zover. Om negen uur zijn
we met een groep van achttien duikers
vertrokken naar het noorden om onze
bijdrage te leveren aan de actie Serious
Request.
In twee groepen hebben we een duikje
gemaakt in de duiktank.
Omkleden konden we gelukkig in een leegstaand winkelpand, want het heeft bijna
heel de dag geregend. Gelukkig hadden we
daar onderwater geen last van.
Watertemperatuur was prima te doen met
een graad of negentien.
Onze bijdrage aan de actie was ongeveer
270 euro, allemaal bedankt!!
Hierna heeft een gedeelte van de mensen
Diveworld nog bezocht voor een duikje.
Voor Melle was het de eerste duikervaring
buiten het TU/e zwembad dus best
spannend.
Maar ze vond het geweldig, en ze is er een
volgende keer weer bij.
Melle & Berend Engels

Nieuwjaarsreceptie:
Op zondag 6 januari waren veel
Scyllusleden en hun familie bij De Langspier
om te proosten op het nieuwe jaar.

Zoals elk jaar werd er ook weer een gele
trui uitgereikt voor een lid dat zich zeer
goed inzet voor de club. Dit jaar viel de eer
aan Susanne Laureijsen.

Dertien dappere duikers waagden zich aan
een duik in het koude water. Het aantal
natpak-dragers kwam dit keer uit op
ongeveer de helft. Dat zijn de echte bikkels
onder ons. Helaas was het zicht niet wat we
zouden willen. Meer planten dan vis zullen
we maar zeggen. Maar het gaat om het idee
en de sportiviteit en dat laatste was er weer
volop. Opgewarmd door een glaasje warme
chocomelk of glühwein kon daarna het
feestje binnen beginnen.

We hebben weer genoten van de lekkere
soep en het roggebrood met spek en vooral
van elkaars gezelschap. We kijken terug op
een sfeervolle leuke middag.
Een goed begin van het nieuwe jaar.

De voorzitter Jeffrey heette iedereen van
harte welkom en blikte terug op het
afgelopen jaar.
Carmen gaf een presentatie van het
komende Scyllusfunkamp in oktober in
Spanje.
We hadden een kleine loterij. Gesponsord
door ScubaCity. Thomas reikte de prijzen
uit. De hoofdprijs was dit keer een complete
snorkelset. Gewonnen door Anne-Mieke
Enzlin.

Duikmaterialen:
aanbevelingen en tips.
Minimale
slang.
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een

Iedere slang heeft een minimale buigradius.
M.a.w. wat is de kleinste bocht die je mag
maken in een slang zonder de binnenkant te
knikken, te beschadigen of te verzwakken?
Bij de slangen van de automaten en de
inflators is dat maximaal 10 cm.

Afgelopen weken zijn er weer 3 trimvestslangen vervangen, omdat de slang uit de
koppeling was getrokken en was gaan
lekken. Let op: als de slang uit de koppeling
klapt kan dat grote verwondingen geven
aan het gehoor ( trimvestslangkoppeling zit
dicht bij je oren en bij je lichaam ( slang
slaat om zich heen als een zweep!! )

Dichtdraaien van kranen.
Dichtdraaien doe je met 2 vingers !!! Meeste
mensen draaien de kranen veel te strak
dicht. Hierdoor gaan de zittingen kapot. Een
jaar of 2 geleden is Bart 3 dagen bezig
geweest om alle kranen te reviseren. Dat is
een gigantisch karwei en het kost veel geld
aan onderdelen.

5 liter flessen.
Octopusslangen dubbelvouwen en door een
oog trekken of in de Octopuszakjes van de
reddingsvesten stoppen is uit den boze!! Het
risico is dat onderwater een slang klapt en
dan heb je een fiks probleem.
Afgelopen tijd zijn er weer veel slangen
vervangen!! Elke slang kost:
· Lage druk 2e trap en trimvest € 23,· Octopus € 27,50
· Hoge druk € 59,-

Trekken aan slangen.
We zien nog steeds veel te veel dat mensen
een set optillen of naar zich toe halen door
aan een slang te trekken. De meest gebruikte
slang daarvoor is de slang van het trimvest.
Deze steekt het meest boven uit.

Er zijn OWD’ers en Seals die te klein zijn
voor een 7 liter. Ze kunnen hem amper
dragen ( het set weegt dan meer dan 20%
van lichaamsgewicht ) en ze kunnen er niet
mee op de kant zitten. Gelukkig heeft de
club nu 5 literflessen voor de kleine duikers.
Alle 5 liters moeten voor de duik maximaal
worden nagevuld. Bij de buddycheck moet
de druk 230 zijn! Anders even navullen.
DM’ers moeten de cursisten regelmatig op
hun manometer laten kijken en zelf de druk
in de 5 liter fles in de gaten houden.
Flessen van 5 liter mogen niet naar het
buitenwater!!

Ledenvergadering:

Flyer:

De Algemene Ledenvergadering van Scyllus
is dit jaar op woensdag 17 april.

We hebben een flyer gemaakt met daarin
korte informatie over de duikopleidingen.
In het zwembad van de TU/e zwemmen
ook regelmatig kinderen voor hun A, B of C
diploma. Als deze kinderen geslaagd zijn
voor het C diploma krijgen zij in het vervolg
een flyer van Scyllus om ze warm te maken
voor een duikavontuur bij Scyllus.
Ook zijn er flyers gemaakt die uitgedeeld
gaan worden tijdens intro’s.

Scyllusweekend:
Het jaarlijkse Scyllusweekend voor het hele
gezin is dit jaar op 22 en 23 juni.
Een weekend op een camping in Zeeland.
Wederom worden daarin duiken en ook
andere leuke activiteiten georganiseerd voor
de duikers en hun familieleden.
De eerste gelegenheid voor de cursisten van
dit jaar om zelfstandig te duiken nadat ze
hun brevet gehaald hebben.
Deze brevetten worden in dit weekend
uitgereikt.
Verdere informatie volgt nog.

Funkamp:
Alle informatie over HET FUNKAMP dat
dit jaar in Spanje is van 12 t/m 18 oktober
kun je vinden op de website onder
Funkamp. De QR-code bevat een directe
link naar de informatiepagina op de
website. Daar vind je de presentatie,
duikregels, spelregels en nog veel meer
informatie.

